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Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i temeljem članka 30. Društvenog 

ugovora, Nadzorni odbor ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. podnosi Skupštini sljedeće 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

o obavljenom nadzoru poslovanja trgovačkog društva 

 ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. u 2017. godini 

 

 

U protekloj poslovnoj 2017. Nadzorni odbor je radio u sljedećem sastavu: 

A) Od 01.01.2017. do 07.07.2017. godine 

 

1. Antun Ignac, predsjednik 

2. Vinko Ručević, zamjenik predsjednika  

3. Tomislav Pleša, član 

4. Stipo Maričić, član  

5. Katica Šobat, član  

 

B) Od 07.07.2017. do 10.08.2017. godine  

1. Aleksandar Mihajlović, predsjednik  

2. Goran Mikan, zamjenik predsjednika 

3. Siniša Miletić, član  

4. Stipo Maričić, član  

5. Katica Šobat, član 

 

C) Od 10.08.2017. do 31.12.2017. godine 

1. Aleksandar Mihajlović, predsjednik  

2. Goran Mikan, zamjenik predsjednika 

3. Siniša Miletić, član  

4. Marijana Sretić, član  

5. Katica Šobat, član 

 

Nadzorni odbor imenuje Skupštine Društva.  

Nadzorni odbor je od 01.01. do 31. 12. 2017. godine održao 11 (jedanaest) sjednica na kojima 

se raspravljalo o sljedećim većim odlukama: 

 

- o Izvješću Uprave o poslovanju i stanju Društva u poslovnoj 2016. godini, 

- o usvajanju Izvješća o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. 

godine o usvajanju bilance, računa dobiti i gubitka te bilješki uz financijska izvješća 

- o raspodjeli dobiti iz poslovanja za 2016. godinu, 

- o Izvješću neovisnog revizora za poslovanje Društva za razdoblje od 01.01.2016. do 

31.12.2016. godine, 

- o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, 

- o donošenju odluke o postupku odabira i uvjetima koje mora ispunjavati  kandidat za 

člana uprave-direktora Društva, 

- o provođenju i uvjetima za natječaj za izbor direktora Društva 

- o imenovanju člana Uprave - direktora Društva 

- o davanju suglasnosti na Ugovor o pravima i obvezama Direktora Društva 

- o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i 

sistematizaciji radnih mjesta u ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

- o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu u ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. 

- o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2018. godinu 

- o davanju suglasnosti na Prijedlog Plana nabave za 2018. godinu 

- o izmjenama i dopunama Plana nabave za 2017. godinu 
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- o cjenicima u caffe barovima Društva 

- o cjenicima korištenja objekata 

- o cjeniku održavanja klima uređaja 

- o raznim zamolbama i drugim pitanjima važnim za rad i poslovanje Društva. 

 

Nadzorni odbor davao je smjernice za rad upravi Društva 

 

Izvješća važna Upravi društva, a koja su bila u skladu sa zakonskim odredbama, Nadzorni 

odbor primao je, a sukladno tome i donosio Odluke u propisano primjerenim rokovima. 

 

Financijska izvješća prezentirana Nadzornom odboru sačinjena su u skladu sa stanjem u 

poslovnim knjigama Društva i pokazuju točno imovinsko i poslovno stanje. 

 

Slijedom navedenog Nadzorni odbor je zaključio da trgovačko društvo ŠPORTSKI OBJEKTI 

d.o.o. u svom poslovanju djeluje sukladno zakonskim propisima, normativnim aktima 

Društva i odlukama Skupštine. 

 

 

Osijek, lipanj 2018. godine 

 

                                                                        Predsjednik Nadzornog odbora: 

                                                                          Aleksandar Mihajlović, prof. 


